
RADA GMINY SŁUBICE 
ul.Płocka 32, 09-533 Słubice 

powiat płocki, woj. mazowieckie 

Słubice, 22 października 2019 r. 

RG.0002.10.2019 
Mieszkańcy Gminy Słubice! 

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w X sesji Rady Gminy. Sesja odbędzie się 
29 października 2019 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słubice, przy 
ul. Płockiej 32. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 13 sierpnia 2019 r. do 28 października 

2019 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice, informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019r. 

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2018/2019, w tym o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
kuratora oświaty. 

7. Informacja o pomocy udzielanej rodzinom najuboższym dla dzieci uczęszczających do szkół za ubiegły rok 
szkolny i na początku roku szkolnego 2019/2020. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 2019r., 
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, 
d) zmiany uchwały Nr IV.27.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, 

e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 
poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Słubice, 

f) Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na rok 2020. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Przyjęcie protokołu z I X Sesji Rady Gminy. 
11. Sprawy różne: 

a) wyniki analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018 rok, 
b) wyniki analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu G m i n y - kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy za 2018rok, ^ / / 
c) wolne wnioski radnych. / / 

12. Zakończenie obrad. / / 
/ / 

P rzewodń i c ^ c ^ R a d y 

S/awcwró^e/o'* Januszewski 


